
 

 Side 1 af 32 

Delegationsplan 

Hillerød Kommune 

2022 
 

Økonomiudvalget 
Godkendt af byrådet den 30. marts 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Side 2 af 32 

Indhold 

Nr. Lovgrundlag 

1. Almenboligloven 

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v 

2. Almenlejeloven 

3. Arkivloven 

4. Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og 
om indretning og benyttelse af campingpladser  

5. Bekendtgørelse om pas m.v. 

6. Beredskabsloven 

7. Boligbyggeriloven  

Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, opført med 
statsstøtte 

Bekendtgørelse om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, 
syge og svagelige samt lette kollektivboliger 

8. Boligstøtteloven 

9. CPR-loven 

10. Databeskyttelsesforordningen 

11. Grundskyldslåneloven 

12. Ejerlejlighedsloven 

13. Folkeoplysningsloven 

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og 
frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 



 

  Side 3 af 32 

Nr. Lovgrundlag 

14. Gebyrloven 

15. Kommunal ejendomsskattelov 

16. Kommunestyrelsesloven  

17. Kørekortbekendtgørelsen  

18. Lov om aktiv socialpolitik (Aktivloven) 

19. Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

20. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsespolitik 

21. Lov om erhvervsfremme  

22. Lov om forberedende grunduddannelse (FGU) (nr. 606 af 24-05-2019) 

23. Lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som 
samlingssted for en gruppe 

24. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig 
førtidspension m.v. 

25. Lov om integration af udlændinge i Danmark 

26. Lov om kommunal indsats for unge under 25 år 

27. Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

28. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen 

29. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 



 

  Side 4 af 32 

Nr. Lovgrundlag 

Bekendtgørelsen om statsrefusion og tilskud samt 
regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og 
Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og 
Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets 
ressortområder 

30. Lov om seniorjob 

31. Pensionsloven 

32. Repatrieringsloven 

33. Sygedagpengeloven 

34. Udlændingeloven 

35. Ægteskabsbekendtgørelsen 

36. Ulovregulerede områder 

 

 

Forkortelser  

Byrådet BY 

Økonomiudvalget ØU 

Udvalg  U  

Forvaltningen  F 

Beslutning  B 

Indstilling  I 

Høring  H 

Orientering   O 

 



 

  Side 5 af 32 

 

 

 

 

 Økonomiudvalget 

 

F U ØU BY 

1. Almenboligloven (nr. 2157 af 27-11-2021) 

1.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod 
enkeltpersoner. 

B    

1.2 Omdannelse af boliger, § 2. I  I B 

1.3 Påse at vedtægter og vedtægtsændringer opfylder lovens 
krav, § 12, stk. 5. 

B    

1.4 Godkende at udgiften til lejetab ikke eller kun delvis 
dækkes af dispositionsfonden, § 20, stk. 2. 

B    

1.5 Godkende køb, salg eller nedrivning af ejendomme, jf. §§ 
26, 27 og 28, stk. 2. 

I  I B 

1.6 Godkende væsentlige forandringer af en ejendom, § 28, 
stk. 2. 

B    

1.7 Godkende konvertering, omprioritering, udstedelse af 
pantebreve, § 29. 

B    

1.8 Udpegning af bestyrelsesmedlemmer i boligorganisationer 
eller selvejende institutioner, som udelukkende består af 
ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende ældre, 
§ 33, stk. 4. 

B    

1.9 Udpegning af afdelingsbestyrelse i afdelinger, som 
udelukkende består af ældreboliger, der bebos af svage og 
plejekrævende ældre, § 34, stk. 3. 

B    

1.10 Tvister mellem afdelingsbestyrelse, afdelingsmøde og 
bestyrelse, §§ 37a, stk. 7, 37b, stk. 2 og 42. 

B    
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1.11 Pålæg om vedligeholdelsesarbejder m.v., § 41. B    

1.12 Beslutninger, aftaler, godkendelse, retningslinje og 
kriterier vedr. udlejning §§ 51, 51 a, 51 b, 52, 54, 54 a, 55, 
59, 60, 60 a, 60b, 61, 62 a og 63.  

B    

1.13 Aflastningsboliger – indgåelse af aftale med 
boligorganisationen § 56. 

B    

1.14 Godkende overdragelsen af garantiforpligtigelse ved 
udlejning til flygtninge, § 62, stk. 1. 

B    

1.15 Indgå aftale om inklusionsboliger, § 62a . B    

1.16 Beslutte at yde tilskud til hel eller delvis dækning af 
flytteudgifter for at stimulere fraflytning, § 63c. 

B    

1.17 Yde garanti for lån, der anvendes til nedsættelse af 
beboerindskud i tidligere lette kollektivboliger, § 73, stk. 2 
og 3. 

I  I B 

1.18 Beslutning om at yde tilskud, lån, garanti for lån eller 
tilsagn om ydelsesstøtte på statens vegne §§ 96 f, 97, 98 
og 100. 

I  I B 

1.19 Give tilsagn om ydelsesstøtte på statens vegne til nye 
almene boliger § 115. 

I  I B 

1.20 Godkende at der foretages merinvesteringer, der er 
nødvendige for at opfylde krav til energiramme for 
byggeklasse 2020, § 115 a. 

I  I B 

1.21 Give tilsagn om ungdomsboligbidrag, § 135. I  I B 

1.22 Give tilsagn om tilskud til etablering af servicearealer, § 
140. 

I  I B 

1.23 Garanti – støttede private andelsboliger, § 160 e. I  I B 

1.24 Garanti – ustøttede private andelsboliger, § 160 n. I  I B 

1.25 Beslutte at lokaler til brug for sociale institutioner m.v. 
tilvejebringes efter overenskomst med almen 

I  I B 
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boligorganisationer og at yde lån eller garanti for disse, §§ 
161 og 162. 

1.26 Føre tilsyn og styringsdialog med de almene 
boligorganisationer, § 164. 

B    

1.27 Meddele påbud og udpege midlertidig forretningsfører § 
165. 

B    

1.28 Meddele påbud om at iværksætte indsatser i 

forebyggelsesområder, jf. § 165a. 

B    

1.29 Føre tilsyn med byggeriet i anlægsfasen og 
vedligeholdelsespligten, § 166. 

B    

 Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (nr. 1540 af 16-12-2013) 

1.30 Påser, at vedtægterne opfylder lovens regler om almene 
boligorganisationer eller regler fastsat i medfør heraf, § 
12, stk. 5. 

B    

1.32 Godkende større bestyrelses vederlag, § 14, stk. 2. B    

1.33 Krav om fremsendelse af edb-baserede regnskaber, § 74, 
stk. 5. 

B    

1.34 Godkende lejeforhøjelser over 5%, § 79, stk. 4. B    

1.35 Godkende sammenlægninger og overgang, § 107.  I  I B 

1.36 Holdes et dialogmøde årligt med de boligorganisationer, 
der er hjemhørende i kommunen, §112, stk. 1 

B    

1.37 Fastsætte fristen for indsendelse af styringsrapporten, § 
112, stk. 3. 

B    

1.38 Fastsættelse af perioden for styringsrapporten, § 112, stk. 
4.  

B    

1.39 Påser at nye eller ændrede vedtægter opfylder reglerne i 
loven, § 114. 

B    

1.40 Kritisk gennemgang af årsregnskaber, § 116 stk. 2 og 3.  B    
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1.41 Anmode boligorganisationens revisor om særskilt 
erklæring, § 117.  

B    

1.42 Pålægge boligorganisationen at foretage de 
foranstaltninger som skønnes nødvendige, § 118, stk. 1. 

B    

1.43 Midlertidig nedlæggelse af en bolig, § 119, stk. 3 B    

1.44 Påser, at ungdomsboligbidrag udbetales i 
overensstemmelse med reglerne, § 121. 

B    

1.45 Tilsyn med en administrator som ikke er en almen 
boligorganisation, § 125. 

B    

1.46 Tilsyn med selvejende ældre- og 
ungdomsboliginstitutioner, § 126. 

B    

 Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. (nr. 14 af 9-1-2020) 

1.47 Kan kræve det materiale, som er nødvendigt for 
behandling af ansøgningen om støtte, § 18, stk. 3. 

B    

1.48 I særlige tilfælde godkende fravigelser fra ABR, AB og ABT, 
§ 30, stk. 2. 

B    

1.49 Godkende overskridelse fra fristen for byggeriets, § 40. B    

1.50 Godkende overskridelse af fristen for fremsendelse af 
byggeregnskabet og fristen for fremsendelse af 
dokumentation på afsatte beløb, § 45, stk. 1 og 6. 

B    

2. Almenlejeloven (nr. 228 af 09-03-2016) 

2.1 Godkendelse af lejeforhøjelser, § 10, stk. 3. B    

2.2 Påbyde forhøjelse eller nedsættelse af lejen, § 10, stk. 7. B    

2.3 Godkendelse forhøjelse af indskud eller depositum, § 48. B    

3. Arkivloven (nr. 1201 af 28-09-2016) 

3.1 Principper for opbevaring af arkivalier, kap. 3 og 5. I  I B 
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4. Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og 
benyttelse af campingpladser (nr. 844 af 30-06-2010) 

4.1 Sagsbehandling og tilsyn med brandforanstaltninger og 
hygiejniske forhold, § 16 og 17.   

 

B    

5. Bekendtgørelse om pas m.v. (nr. 1337 af 28-11-2013) 

5.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod 
enkeltpersoner. 

B    

6. Beredskabsloven (nr. 314 af 03-04-2017) 

6.1 Godkendelse af brandkontrakt, § 1, 9, 10 og 13. I  I B 

6.2 Beredskabsplaner, § 25. I  I B 

6.3 Risiko Baseret Dimensionering - Bekendtgørelse om 
risikobaseret kommunalt redningsberedskab BEK nr. 765 
af 03/08/2005. 

I  I B 

7. Boligbyggeriloven (nr. 903 af 18-8-2011) 

7.1 Tilsyn med ikke almene ungdomsboliger, § 76. B    

 Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, opført med statsstøtte (nr. 340 af 01-

06-1993) 

7.2 Godkendelse af vedtægtsændringer, lejeforhøjelser, 
regnskab, lejeforhøjelser og forbedringsarbejder, §§ 9, 10, 
11, 14 og 15. 

B    

7.3 Udpegning af revisor, § 14. B    

 Bekendtgørelse om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt 
lette kollektivboliger (nr.918 af 10-12-1999) 

7.4 Godkendelse af lejeforhøjelse og andre ændringer i 

lejevilkår, § 17. 
B    

7.4 Godkendelse af budget og årsregnskab, §§ 16 og 18. B    
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7.6 Godkende forbedringsarbejder, om- og tilbygninger og 
større renoveringsarbejder, der skal finansieres ved 
låneoptagelse eller ved lejeforhøjelser eller midlertidigt 
finansieres af midler, der er henlagt til andre formål, § 19, 
stk. 1, nr. 1. 

 

B    

8. Boligstøtteloven (174 af 24-02-2016) 

8.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod 
enkeltpersoner, med mindre andet er angivet i oversigten 
nedenfor. 

B    

8.2 Fastsættelse af vejledende retningslinjer for behandling af 
sager, jf. §§ 56a, 59, 60, 64c, 64f og 68. 

I  I B 

9. CPR-Loven (nr. 646 af 02-06-2017) 

9.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod 
enkeltpersoner, med mindre andet er angivet i oversigten 
nedenfor. 

B    

9.2 Genvurdering af klager over konkrete afgørelse, § 56. B    

9.3 Administrativt fastsatte bøder, § 58, stk. 1, jf. § 57. B    

10. Databeskyttelsesforordningen ((EU) 2016/679 af 27. april 2016) 

10.1 Organisering af databeskyttelsesrådgiver funktion B  O O 

10.2 Inddragelse af databeskyttelsesrådgiver  B    

10.3 Fastsættelse af interne procedure og interne retningslinjer B    

10.4 Tilsyn med overholdelse af databeskyttelsesforordning  B    

10.5 Oplysning, orientering og afgørelser i forhold til 
registrerede 

B    

10.6 Anmeldelse af databrud  B    

11. Grundskyldslåneloven (nr. 256 af 25-02-2021) 
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11.1 Beslutning om låneordning skal omfatte vej- og 
kloakudgifter mv., § 1, stk. 2. 

I I I B 

11.2 Fravigelse af lånebetingelserne, § 5. B    

11.3 Skadesløsbreve og ejerpantebreve, rykningsret, § 4, stk. 4. B    

11.4 Eftergivelse af lån. I  B  

12. Ejerlejlighedsloven (nr. 1713 af 16-12-2010) 

12.1 Afgive erklæringer om opfyldelse af krav om varmetab, 
brandsikring samt rummenes hensigtsmæssige størrelse 
og udformning, § 10, stk. 1, nr. 2. 

B    

13. Folkeoplysningsloven (nr. 854 af 11-7-2011) 

13.1 Godkendelse af virksomhed under både 

kapitel 4 og 5, § 5, stk. 1. 

B    

13.2 Fravige kravet vedrørende medlem af en 
foreningsbestyrelse, § 5, stk. 6. 

I B   
FOU 

  

13.3 Fravige kravet om bopælspligt for en forening, § 5, stk. 7. I B   
FOU  

  

13.4 Beslutte om der skal indsendes beretning, § 5, stk. 8. I B   
FOU  

  

13.5 Forhøjet tilskud til særlige aktivitetsformer 

og personer med særlige behov, § 8, stk. 2. 

I B   
FOU  

  

13.6 Fastsætte frister for ansøgning om tilskud, § 10, stk. 1. B    

13.7 Fastsætte formkrav til ansøgning om tilskud, § 10, stk. 2. B    

13.8 Fravige krav om deltagerbetaling, hvor særlige forhold gør 
sig gældende, § 14, stk. 2. 

I B    
FOU 
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13.9 Godkende aktiviteter for en bestemt afgrænset 
deltagerkreds som frivilligt folkeoplysende 
foreningsarbejde, § 14, stk. 3. 

I B   
FOU  

  

13.10 Fastsætte frister for ansøgning om tilskud, § 18 stk. 1. B    

13.11 Fastsætte formkrav til ansøgning om tilskud, § 18, stk. 2. B    

13.12 Forhøjet tilskud til særlige aktivitetsformer og personer 
med særlige behov, § 19, stk. 2. 

I B    
FOU  

  

13.13 Særlige tilskud til indgåelse af partnerskaber, § 19 stk. 3. I B   
FOU 

  

13.14 Undlade at yde lokaletilskud, § 23, stk. 1 og 2. I B   
FOU 

  

13.15 Undlade at imødekomme nye ansøgninger om 
lokaletilskud § 25, stk. 2 og 5. 

I B   
FOU 

  

13.16 Nedsættelse af lokaletilskuddet, §§ 24 og 26. I B   
FOU 

  

13.17 Fastsættelse af frister for ansøgning om tilskud, § 28. B    

13.18 Offentliggøre regnskaber som foreningen aflægger efter 
stk. 1, § 29 stk. 3. 

B    

13.19 Regnskabsperiode og frist for regnskabsaflæggelse, § 29, 
stk. 4. 

B    

13.20 Formkrav til regnskab og revision, § 29, stk. 5. B    

13.21 Forlange tilbagebetaling af tilskud og oplysninger, § 30. I B   
FOU 

  

13.22 Undlade både at yde tilskud og anvise lokaler, § 32. 

 

I B   
FOU 

  

13.23 Undlade at yde tilskud og anvise lokaler til foreninger, hvis 
ikke foreningen har afgivet erklæring om, at foreningen 
indhenter børneattester, § 33, stk. 7. 

B    
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13.24 Standse udbetalingen eller tilbageholde disse samt fratage 
foreningen retten til at benytte allerede anviste lokaler, 
hvis foreningen, der er forpligtet til at indhente 
børneattester, ikke indhenter sådanne attester, § 33, stk. 
8. 

I B   
FOU 

  

13.25 Offentliggøre fortegnelse over foreninger, der modtager 
tilskud eller får anvist lokaler, § 35 a stk. 1. 

B    

13.26 Offentliggøre fortegnelse over foreninger, der er meddelt 
afslag på tilskud eller anvisning af lokaler, § 35 a stk. 1. 

B    

13.27 Kræve godtgørelse fra deltagerens hjemstedskommune, § 
43, stk. 2. 

B    

13.28 Kræve betaling fra anden kommune end bopælskommune, 
§ 43, stk. 3. 

B    

 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt 
folkeoplysende foreningsarbejde (1251 af 12-12-2011) 

13.29 Fravige begrænsningen af emner, hvortil der kan ydes 
tilskud, § 5, stk. 4. 

I B   
FOU 

  

13.30 Samle anvisningen af lokaler geografisk og tidsmæssigt, § 
10 stk. 1. 

I B   
FOU 

  

13.31 Inddragelse af tilladelsen, § 10, stk. 4.  B    

13.32 Undlade at yde lokaletilskud, hvis egnet lokale kan anvises, 
§ 17, stk. 1. 

B    

14. Gebyrloven (nr. 56 af 23-01-2018) 

14.1 Rykkergebyr, § 2, stk. 2. I  I B 

14.2 Beslutning om at opkræve renter ved for sen betaling, § 3. I  I B 

15. Kommunal ejendomsskatteloven (nr. 1463 af (06-10-20) 

15.1 Ejendomsskatter – fritagelse, §§ 8 og 9. B  O  
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16. Kommunestyrelsesloven (nr. 47 af 15-01-19) 

 Løn og personaleforhold 

16.1 Overordnet personalepolitik, § 18, stk. 3. I  B  

16.2 Overordnet lønpolitik, § 18, stk. 3. I  B  

16.3 Organisationsændringer, herunder større overflytninger af 
sagsområder, § 18, stk. 3. 

I  B  

16.4 Ansættelse af kommunaldirektør og direktører, § 18, stk. 
3. 

I  I B 

16.5 Ansættelse af chefer og ledere, § 18, stk. 3. B  O O 

16.6 Ansættelse af øvrigt personale, § 18, stk. 3. B    

16.7 Uansøgt afskedigelse af kommunaldirektør og direktører, § 
18, stk. 3. 

I  I B 

16.8 Uansøgt afskedigelse af øvrigt personale, 

§ 18, stk. 3. 

B    

16.9 Kommunaldirektøren bemyndiges til at træffe beslutning 
om aflønning af direktører, § 18, stk. 3. 

B  O 

 

 

 Budget 

16.10 Tidsplan for budget, §§ 37-40. I  B  

16.11 Tillægsbevillinger til overførsel af drifts- og 
anlægsbevillinger, § 40, stk. 2, 4 pkt. 

I  I B 

 Formue 

16.12 Låneoptagelse, § 41. I  I B 

16.13 Låneoptagelse – selvejende institutioner med 
driftsoverenskomst, § 41. 

I  I B 

16.14 Garantiforpligtelse, § 41. I  I B 
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16.15 Låneomlægning med løbetidsforlængelse, § 41. I  I B 

16.16 Hjemtagelse af lån og herunder valg af karakteristik, § 41. B  O  

16.17 Leje og leasingaftaler, § 41, stk. 2. 

 

I  I B 

17. Kørekortbekendtgørelsen (nr. 815 af 21-06-2017) 

17.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod 
enkeltpersoner. 

B    

18. Lov om aktiv socialpolitik (Aktivloven)  (nr. 241 af 12-02-2021) 

18.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod 
enkeltpersoner, medmindre andet er angivet i oversigten 
nedenfor. 

B    

18.2 Behandling af det samlede resultat af rådighedstilsyn § 
13d, stk. 5. 

I I I B 

18.3 Orientering til Styrelsen om Byrådets behandling, § 13d, 
stk. 6. 

B    

18.4 Overlade til andre aktører at udføre opgaver og træffe 
afgørelse om erhvervsrettede aktiviteter, herunder 
aktiviteter som led i forrevalidering. Ansvaret for indsatsen 
påhviler fortsat kommunen, § 47a. 

B    

18.5 Beslutning om at ansøge Beskæftigelsesministeriet om 
tilladelse til beskæftigelsesfremmende forsøgsordninger, 
som fraviger reglerne i denne lov, § 110. 

I B   

19. Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (nr. 1128 af 13-10-2017) 

19.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod 
enkeltpersoner, medmindre andet er angivet i oversigten 
nedenfor. 

B    

19.2 Tilbud om danskuddannelse og danskundervisning, 
henvisning, opfølgning og indgåelse af aftaler med 

B    
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udbydere af danskuddannelse og danskundervisning, §§ 2-
10. 

19.3 Fastlæggelse af serviceniveau hvor Kommunalbestyrelsen 
kan beslutte, at I-kursister, som ikke har påbegyndt eller 
afsluttet danskuddannelsen inden for 
uddannelsesperioden, jf. stk. 1, fortsat skal have tilbud om 
danskuddannelse, jf. § 2e, stk. 2. 

I I I B 

19.4 Fastlæggelse af serviceniveau hvor Kommunalbestyrelsen 
kan beslutte, at S-kursister, som ikke har påbegyndt eller 
afsluttet danskuddannelsen inden for 
uddannelsesperioden, jf. stk. 1, eller ikke har påbegyndt 
eller har opbrugt klippekortet, jf. § 6 a, fortsat skal have 
tilbud om danskuddannelse, jf. § 2f, stk. 2. 

I I I B 

19.5 Aftale med anden kommunalbestyrelse eller et kommunalt 
fællesskab, § 11, stk. 2. 

I I I B 

19.6 Godkendelse af danskuddannelse uden for kommunens 
grænser § 11a, stk. 2. 

B    

19.7 Fastsættelse af betaling, § 13. I B   

19.8 Tilbud om danskuddannelse mod betaling, § 14. B    

19.9 Tilvejebringelse og indberetninger af oplysninger til 
Integrationsministeriet, § 18. 

B    

19.10 Aftale med udbyderne om at varetage andre 
integrationsopgaver end danskuddannelse, § 19. 

B    

19.11 Indgåelse af rammeaftale mindst hvert fjerde år om 
samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse 
til voksne udlændinge efter denne lov inden for regionen. 

Denne skal offentliggøres og sendes til Styrelsen for 
International Rekruttering og Integration. jf. § 19a. 

I I I B 

 Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (nr. 1089 af 26-06-2020)  

19.12 EU-grænsependlere skal informeres om 
uddannelsestilbuddet, f.eks. ved at informere 

B    
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virksomheder i området om undervisningstilbuddet, § 2, 
Stk. 5.  

19.13 Opkrævning af et beløb til dækning af de omkostninger, 
der er forbundet med henvisningen m.v. § 12, Stk. 3.  

I I I B 

19.14 Beslutning om at udbyderen registrerer tilstedeværelsen i 
undervisningen for andre kursister end de i stk. 1, nævnte, 
jf. § 19, Stk. 4. 

B    

19.15 Tilsyn med udbyderen af danskuddannelse og indsendelse 
af tilsynsrapport til Styrelsen for International rekruttering 
jf. § 21. 

B    

19.16 Aftale med udbyderen om at reglerne i stk. 2-7 ikke skal 
finde anvendelse ved betaling for tilbud om 
danskuddannelse som led i et aktivt tilbud i henhold til lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. jf. § 23, stk. 8. 

B    

20. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (nr. 548 af 07-05-2019) 

20.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod 
enkeltpersoner, medmindre andet er angivet i oversigten 
nedenfor. 

B    

20.2 Beslutning om tilbud efter denne lov på et tidligere 
tidspunkt end lovens minimumskrav.  

B    

20.3 Overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe 
afgørelser § 5. 

B O   

20.4 Fastsættelse af serviceniveau vedr. godtgørelse til særligt 
udsatte unge. Godtgørelsen fastsættes i samarbejde med 
de faglige organisationer og kan højst udgøre satsen for 
udeboende uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år jf. § 
62 stk. 2. 

I I I B 

20.5 Fastsættelse af retningslinjer for udbetaling af månedlig 
merudgiftsgodtgørelse til kontanthjælpsmodtagere, § 176 
stk. 2 og § 177 stk. 2. 

I B   

 Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsespolitik  (nr. 2006 af 11-12-2020) 
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20.6 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod 
enkeltpersoner, medmindre andet er angivet i oversigten 
nedenfor. 

B    

20.7 Retningslinje for støtte til befordring ifm. Jobsøgning, § 15 
stk. 3. 

I B   

21. Lov om erhvervsfremme  (nr. 1518 af 18.12.2018) 

21.1 Varetagelse af lokale erhvervsfremmeaktiviteter, der 
omfatter erhvervsservice og erhvervsudvikling, §14, stk. 1 i 
medfør af gældende politikker og strategier  

B    

21.2 Ansøgning om medfinansiering til lokale 
erhvervsfremmeaktiviteter og –projekter i Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse, §14, stk. 6 

I B O O 

22.3 Varetagelse af aktiviteter efter stk. 1 som en del af 
kommunens forvaltning eller i regi af selvstændige 
juridiske enheder, §14, stk. 8  

I I I B 

22. Lov om forberedende grunduddannelse (FGU) (nr. 606 af 24-05-2019) 

22.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod 
enkeltpersoner, medmindre andet er angivet i oversigten 
nedenfor. 

B    

22.2 Indgåelse af samarbejdsaftale med Forberedende 
Grunduddannelse om tilvejebringelse af 
virksomhedspraktik 

B    

23. Lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en 
gruppe 

23.1 Sagsbehandling efter loven.  B    

23.2 Indstilling om påbud/forbud   I  B  

24. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (1209 af 

17-11-2017) 
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24.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod 
enkeltpersoner, med mindre andet er angivet i oversigten 
nedenfor. 

B    

24.2 Beslutning om vejledende rådighedsbeløb i forbindelse 
med personligt tillæg til førtidspensionister § 17, stk.2. 

I B   

24.3 Beslutning om og indgåelse af prisaftaler med 
leverandører af briller, tandproteser og fodbehandling § 
18, stk. 4. 

B    

25. Lov om integration af udlændinge i Danmark (nr. 1146 af 22-06-2020) 

25.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod 
enkeltpersoner, medmindre andet er angivet i oversigten 
nedenfor. 

B    

25.2 Retningslinjer for modtagelse af nye flygtninge. B    

25.3 Beslutning om at overlade udførelsen af bestemte opgaver 
vedrørende introduktionsprogrammerne til en eller flere 
organisationer eller foreninger m.v., § 5, stk. 1. 

I B   

25.4 Aftale om at bemyndige en anden kommune til at forestå 
opgaver vedrørende introduktionsprogrammer, § 5, stk. 2. 

I B   

25.5 Bemyndige en organisation, forening m.v. til at forestå 
opgaver og træffe afgørelse om integrationsprogrammer 
for udlændinge, jf. § 5, Stk. 3. 

I B   

25.6 Etablering af værtsordninger og retningslinjer for støtte, § 
5 a. 

I B   

25.7 Kommunalbestyrelsen inden for en region skal aftale i 
hvilken kommune flygtninge fra regionskvoterne skal 
boligplaceres jf. § 8. 

I I I B 

25.8 Erhverve, indrette eller leje ejendomme i kommunen for 
gennem udlejning til beboelse at medvirke til en bedre 
fordeling af udlændinges bosætningsmuligheder jf. § 13. 

I I I B 

25.9 Tilbud om helbredsmæssig vurdering, § 15 d. B    
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25.10 Indgåelse af integrationsprogram, uddannelsespålæg, 
integrationskontrakt og opfølgning på 
integrationskontrakt, § 16, stk. 4, § 16 a og §§ 19-20, stk. 
1. 

B    

25.11 Godkendelse af overtagelse af ansvaret for 
integrationsprogrammet, § 18. 

B    

25.12 Fastsætte, hvilken forvaltning i kommunen der er ansvarlig 
for at koordinere integrationsindsatsen for udlændingen, 
jf. § 19a. 

B    

25.13 Retningslinjer for en gruppe af udlændinge for anden form 
for kontakt § 20, stk. 2. 

B    

25.14 Tilbud til udlændinge omfattet af et integrationsprogram 
og berettiget til kontanthjælp og hjælp til bestemte 
udgifter, §§ 23-23 f. 

B    

25.15 Indgåelse af partnerskabsaftale med virksomhed om 
rekrutteringsforløb for udlændinge i form af 
virksomhedspraktik jf. § 23e. 

B    

25.16 Aftale om opkvalificering med arbejdsgiver, § 24 a. B    

25.17 Introduktionsforløb for indvandrere, § 24 c. B    

25.18 Etablering af vejlederfunktion, § 24 g. B    

25.19 Individuel samtale og tilbud ved tvivl om rådighed samt 
systematisk henvisningsforløb, §§ 27-27 b. 

B    

25.20 Nedsættelse eller ophør af kontanthjælp ved manglende 
godkendelse af overtagelse af ansvaret for 
integrationsprogrammet, § 32. 

B    

25.21 Enkeltudgifter, sygebehandling, særlig hjælp vedr. børn og 
flytning, §§ 35-39. 

B    
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25.22 Oprettelse af Integrationsråd, udpegning af medlemmer 
og fastsættelse af forretningsorden, § 42. 

I I I B 

25.25 Tilvejebringelse og meddelelse af oplysninger om 
kommunens integrationsindsats, § 45, stk. 11. 

B    

25.26 Indhentning og videregivelse af oplysninger, §§ 49-50, 51 
a-51. 

B    

26. Lov om kommunal indsats for unge under 25 år (nr. 1659 af 11-08-2021) 

26.1 Fastlæggelse af overordnede mål og rammer for og 
tilrettelæggelse af den kommunale ungeindsats. 

I I I B 

26.2 Etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats for 
unge under 25 år, som har til formål at gøre alle unge 
under 25 år parat til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse, § 2 j. 

I I I B 

27. Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (nr. 293 af 14-05-1998) 

27.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod 
enkeltpersoner, medmindre andet er angivet i oversigten 
nedenfor. 

B    

28. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen (nr. 1482 af 23-12-2014) 

28.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod 
enkeltpersoner, medmindre andet er angivet i oversigten 
nedenfor. 

B    

28.2 Samarbejde med andre kommuner om en tværkommunal 
beskæftigelsesindsats og drøfte tværkommunalt 
samarbejde om beskæftigelsesindsatsen i 
kommunekontaktrådene under KL., jf. § 2, stk. 2. 

I I I B 

28.3 Kommunalbestyrelsen udvikler og styrker indsatsen for at 
inddrage virksomhederne i indsatsen efter lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. § 3 Stk. 3. 

B    

28.4 Beskæftigelsesplan og resultatrevision jf. § 4. I I I B 
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28.5 Beslutning om at jobcenteret også varetager andre 
opgaver jf. § 5. 

I I I B 

28.6 Beslutning om at indsatsen over for unge under 30 år uden 
uddannelse, uanset hvilken ydelse de modtager, kan 
varetages af en særskilt enhed og beslutning om at 
etablere den særskilte enhed som en tværgående 
ungeforvaltning, jf. § 6, stk. 2. 

I I I B 

28.7 Beslutning om opfølgningen over for 
sygedagpengemodtagere i sager, hvor der er en dato for 
forventet raskmelding, som ligger inden for 8 uger fra 
første fraværsdag, skal varetages af jobcenteret eller 
ydelsescenteret. jf. § 6, stk. 3. 

B    

28.8 Beslutning om gennemgående og koordinerende 
sagsbehandler for borger i ressourceforløb vedtages af 
anden end jobcentret, § 6, stk. 4. 

B    

28.9 Beslutning om koordinerende sagsbehandler for 
aktivitetsparate, § 6, stk. 5. 

B    

28.10 Oprettelse af rehabiliteringsteam § 9.  B    

28.11 Samarbejde mellem kommunen og regionen om 
sundhedsfaglig rådgivning og vurdering, jf. § 13. 

B    

28.12 Løbende underrette det regionale arbejdsmarkedsråd om 
anvendelsen af virksomhedspraktik, nytteindsats og 
ansættelse med løntilskud og én gang årligt drøfte en 
strategi for etablering af og opfølgning på anvendelse af 
nytteindsats, jf. § 31. 

B    

28.13 Videregivelse af oplysninger til anden aktør om enkelt 
personer, som er nødvendige for den anden aktørs 
gennemførelses af den aftalte beskæftigelsesindsats, § 41. 

B    

28.14 Tilvejebringelse af statistiske oplysninger og give 
oplysninger om kommunens beslutninger og forventninger 
til udviklingen på beskæftigelsesområdet og om de mål, 
den har sat for udviklingen til Beskæftigelsesministeriet, jf. 
§ 51. 

B    
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29. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (nr. 1647 af 04-08-2021) 

29.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod 
enkeltpersoner, medmindre andet er angivet i oversigten 
nedenfor. 

B    

29.2 Fastsættelse af frister for sagsbehandlingstid på 
udvalgenes sagsområder, § 3, stk. 2. 

I I I 

 

B 

29.3 Tilrettelæggelse af sagsbehandlingen så borgeren har 
mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag, § 4. 

B    

29.4 Behandling af ansøgninger og spørgsmål om hjælp i 
forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp 
efter den sociale lovgivning samt vejledning om 
muligheden for at søge hjælp hos anden myndighed eller 
efter anden lovgivning, § 5. 

B    

29.5 Behandling af sager jfr. § 5 i forbindelse med fogedrettens 
underretning om beboers udsættelse af beboelseslejemål 
§ 5 a. 

B    

29.6 Tidlig samlet vurdering af behov for hjælp, 

§§ 6 og 7. 

B    

29.7 Beslutning om behov for yderligere foranstaltninger for at 
bringe borgeren tilbage til arbejdsmarkedet senest 2 uger 
før ophør af erhvervsrettet foranstaltning § 7a. 

B    

29.8 Beslutning om opholds- og handlekommune for personer 
over 18 år, § 9. 

B    

29.9 Indgåelse af aftale med tidligere opholdskommune om, at 
denne fortsat har forpligtelsen til at yde hjælp, § 9, stk. 6. 

B    

29.10 Efter aftale bemyndige opholdskommunen til helt eller 
delvis at varetage udøvelsen af kommunens opgaver i 
forhold til borgeren, § 9, stk. 11. 

B    
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29.11 Beslutning om at indhente og yde refusion, når 
betingelserne herfor er opfyldt, § 9c. 

B    

29.12 Beslutning om at indgå aftale med anden kommune om, at 
tidligere opholdskommune fortsat afholder udgifter til 
hjælp efter de love, der er nævnt i § 9c, stk.1. Det 
fastsættes i aftalen, hvor længe den skal gælde, § 9c, stk. 
12. 

B    

29.13 Beslutning om at ansøge Børne og Socialministeriet om 
tilladelse til at overlade forpligtelsen til at yde hjælp efter 
§§ 9 og 9a til en anden kommune, når dette sker som led i 
en i fælles social vagtordning § 9d. 

I B 

 

  

29.14 Beslutning om i hvilket omfang ansøger medvirker til at få 
de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre 
hvilken hjælp, ansøger er berettiget til, § 10. 

B    

29.15 Beslutning om at anmode personer om at medvirke til 
sagens oplysning og til lægeundersøgelse, § 11. 

B    

29.16 Beslutning om at foretage kontrolbesøg i virksomheder for 
at modvirke ”sort arbejde” og snyd med udbetaling af 
sociale ydelser § 12a. 

B    

29.17 Pålæg til arbejdsgiver om registrering § 12a, stk. 5 og 6. B    

29.18 Beslutning om, med eller uden samtykke fra borgeren, at 
indhente oplysninger til afgørelse af en enkelt sag eller til 
generel kontrol eller udveksling af oplysninger med andre 
offentlige myndigheder og apotekerne, § 11a-c, §§ 12c – 
12f samt § 14. 

B    

29.19 Overordnede rammer for planlægning af og udførelse af 
kommunal virksomhed på det sociale og 
sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning, § 
15. 

I B 

 

  

29.20 Tilsyn med indhold og udførelse af de kommunale tilbud, § 
16. 

B    
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29.21 Kriminalpræventivt tilsyn med personer som ved dom skal 
undergives tilsyn § 16a. 

B    

29.22 Høring af handicaprådet om alle initiativer, der har 
betydning for mennesker med handicap § 37a, stk. 2. 

B O 

 

  

29.23 Genvurdering af klager over konkrete afgørelser, der retter 
sig mod enkeltpersoner, § 66. 

B    

29.24 Behandling af Ankestyrelsens undersøgelser af 
kommunens praksis på møde, § 79a. 

I I 

 

I B 

29.25 Oplysninger til statistik, analyse, information m.v., §§ 82 
og 83. 

B    

 Bekendtgørelsen om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på 
visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, 
Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets 
ressortområder (nr. 224 af 17-02-2021) 

29.26 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod 
enkeltpersoner, med mindre andet er angivet i oversigten 
nedenfor. 

B    

29.27 Etablering af betryggende og hensigtsmæssige 
forretningsgange for sagsbehandling, udbetaling og 
regnskabsaflæggelse for ydelser eller tilskud omfattet af 
denne bekendtgørelse, samt betryggende og 
dokumenterede interne kontroller, § 26. 

B    

29.28 Beslutning om, at det ikke er nødvendigt, at der er kopi i 
sagen af de bilag, som dokumenterer ansøgerens 
økonomiske situation, § 44. 

B    

29.29 Beslutning om, at det på de angivne områder og inden for 
en angivet beløbsgrænse ikke er nødvendigt, at der 
foreligger dokumentation for, hvordan ydelsen er anvendt, 
§ 45. 

B    

29.30 Opfølgning på integrationskontrakten, § 46, stk. 5. B    
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29.31 Indsendelse af revisionsberetning og svar på 
revisionsbemærkninger til relevante ressortministerium, § 
72 71. 

I  

 

I B 

29.32 Decisionsskrivelser fra ministerier, hvor ministeriet ikke 
har yderligere bemærkninger, § 72 71. 

B    

29.33 Decisionsskrivelser fra ministerier, hvor ministeriet beder 
revisor følge op på forhold, som revisor har nævnt i 
revisionsberetning, § 72 71. 

B    

29.34 Decisionsskrivelser fra ministerier, hvor ministeriet beder 
byrådet følge op på forhold eller sende redegørelse til 
ministeriet, § 72 71. 

I  I B 

29.35 Sikring af at anden aktørs revision er bekendt med kravene 
i denne bekendtgørelse, § 80 78 stk. 1. 

B    

30. Lov om seniorjob (nr. 1090 af 15-09-2015) 

30.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod 
enkeltpersoner, medmindre andet er angivet i oversigten 
nedenfor. 

B    

31. Pensionsloven (nr. 234 af 12-02-2021) 

31.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod 
enkeltpersoner, med mindre andet er angivet nedenfor. 

B    

31.2 Beslutning om vejledende rådighedsbeløb til brug for 
behandling af ansøgninger om personlige tillæg til 
folkepensionister § 14. 

I B   

31.3 Beslutning om og indgåelse af prisaftaler med 
leverandører af briller, tandproteser og fodbehandling § 
14a, stk. 4. 

B    

32. Repatrieringsloven (nr. 1129 af 13-10-2017) 

32.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod 
enkeltpersoner. 

B    
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32.2 Vejledning ifm. Integrationsindsatsen, §§ 4 og 5. 

 

 

B    

33. Sygedagpengeloven (nr. 1712 af 20-08-2021) 

33.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod 
enkeltpersoner, medmindre andet er angivet i oversigten 
nedenfor. 

B    

33.2 Udbetaling af sygepenge, § 6, stk. 1. B    

33.3 Ophør af sygedagpenge, § 7, stk. 5. B    

33.4 Visitation og opfølgning, §§ 8-18. B    

33.6 Beslutning om bortfald af sygedagpenge, §§ 21-23 B    

33.7 Varighedsbegrænsning og forlængelse af 
sygedagpengeperioden, §§ 24-29. 

B    

33.8 Udbetaling af sygedagpenge, når arbejdsforholdet er 
ophørt, § 31, stk. 2. 

B    

33.9 Lønmodtagerens anmeldelse og dokumentation over for 
kommunen, § 38-39. 

B    

33.10 Selvstændig erhvervsdrivendes anmeldelse og 
dokumentation, §§ 43-44. 

B    

33.11 Refusion af sygedagpenge til arbejdsgiver, §§ 54-60. B    

33.12 Afgørelse om retten til sygedagpenge, § 68, stk. 1. B    

33.14 Tilbagebetaling af beløb modtaget med urette, §§ 71, 71a, 
71b, 71c. 

B    

33.15 Udbetaling af forskud på sygedagpenge, § 72. B    

33.16 Udbetaling af sygedagpenge ved manglende domfældelse, 
§ 76. 

B    
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33.17 Regreskrav over for ansvarlig skadevolder, § 78. B    

33.18 Aftale med Beskæftigelsesministeren om at lave 
forsøgsordninger, § 80. 

I I I B 

33.19 Samarbejdsaftaler med behandlingsinstitutioner, 
praktiserende læger og lignende. 

B O   

33.20 Forelæggelse af statistiske oplysninger om 
sygedagpengeforhold for udvalget. 

B O   

34. Udlændingeloven (nr. 1117 af 02-10-2017) 

34.1 Udtalelser til udlændingemyndigheden om 
enkeltpersoners økonomiske og personlige/sociale 
forhold, § 9, stk. 28-32, stk. 36-39. 

B    

34.2 Tilbud om ophold i kommunen som led i kommunens 
medlemskab af en godkendt international organisation og 
forsørgelse af udlændingen, § 9c, stk. 7. 

B    

34.3 Afgive udtalelse til Styrelsen for International Rekruttering 
og Integration, § 9 o. 

B    

34.4 Afgive udtalelse til Udlændingestyrelsen og Styrelsen for 
International Rekruttering og Integration, §§ 11, stk. 11 og 
19, samt stk. 9-10. 

B    

34.5 Underretning til Udlændingeservice om børn sendes på 
genopdragelsesrejse eller lignende, § 44 c. 

B    

34.6 Indberetning til Udlændingestyrelsen og Styrelsen for 
International Rekruttering og Integration om modtagelse 
af hjælp, § 44 e. 

B    

34.7 Videregivelse af oplysninger, hvis en aftale efter § 9c, stk. 4 
ophæves eller opgives, § 44g. 

B    

35. Ægteskabsbekendtgørelsen (nr. 1493 af 11-12-2017) 

35.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod 
enkeltpersoner. 

B    
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36. Ulovregulerede områder 

 Afskrivninger 

36.1 Afskrivning af restancer over 25.000 kr. per betalingsart. I  I B 

36.2 Afskrivning af restancer under 25.000 kr. per betalingsart. B    

 Erhverv og turisme     

36.3 Forslag til politikker og strategier  I I I B 

36.4 Godkendelse af samarbejdsaftale med C4 Videncenter  I I B O 

 Fast ejendom     

36.5 Køb og salg af kommunens faste ejendomme.  I  I B 

36.6 Igangsættelse salg/udbud og bemyndige borgmesteren til 
forhandling. 

I  B  

36.7 Anvendelse af bygninger, arealer m.v. B    

36.8 Anvendelse af bygninger, arealer m.v. der kræver en 
økonomisk bevilling. 

I  I B 

36.9 Anvendelse af bygninger, arealer m.v. til midlertidige 
opholdssteder til flygtninge, godkendelse af opstart af 
projekt og økonomisk bevilling. 

I  I B 

36.10 Anvendelse af bygninger, arealer m.v. til midlertidige 
opholdssteder til flygtning, endelig beslutning. 

I  I B 

36.11 Ophør af anvendelse af bygninger, arealer m.v. til 
midlertidige opholdssteder til flygtning, endelig beslutning. 

I  I B 

36.12 Leje og leasing af fast ejendom – sidestillet med kommunal 
anlægsopgave i styrelsesloves § 41, stk. 2. 

I  I B 

36.13 Leje og leasing af fast ejendom i øvrigt – alle øvrige i 
forhold til pkt. 20.10. 

B  O  
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36.14 Udlejning og bortforpagtning af ejendomme/arealer efter 
procedure godkendt af byrådet 30. maj 2012 

B    

36.15 Udlejning af beboelseslejemål.  B    

36.16 Brugsaftaler med særlig politisk interesse med hensyn til 
beliggenhed og anvendelse samt aktivitet. 

I  I B 

36.17 Brugsaftaler – alle øvrige i forhold til pkt. 20.14. B  O  

36.18 Lejefastsættelse for andre lejemål. I  B  

36.19 Udlejning af areal/position til antennemaster jf. vedtaget 
prisstruktur. 

I  B  

36.20 Tilladelse til opstilling af byggepladsskilte på kommunens 
arealer uden vederlag i en periode på max 1 år. 

B    

36.21 Ejendomsadministration. B    

36.22 Lejebetingelser for stadepladser, pølsevogne m.v. I B   
NMK 

  

36.23 Lejefastsættelse for beboelseslejemål jf. 
boligreguleringsloven, kapitel II samt IV. 

B    

 Forsikring og Sikring 

36.24 Forsikringspolitik – herunder politik for arbejdsskader. I  I B 

36.25 Sikringspolitik. I  I B 

 Indkøb 

36.26 Udbud- og indkøbspolitik. I  I B 

36.27 Den årlige udbudsplan. I  B  

36.28 Udbud af tjenesteydelser med en samlet værdi på mere 
end 10 mio. kr. uanset om det er som tilslutning til en SKI 
rammeaftale eller fællesudbud i Indkøbsfællesskabet 
Nordsjælland. 

I  I B 
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36.29 Egne udbud af tjenesteydelser med en med en samlet 
værdi på under 10 mio. kr., samt udbud af varekøb over 10 
mio. uanset om det er egne udbud, tilslutning til SKI 
rammeaftaler eller fællesudbud i Indkøbsfællesskabet 
Nordsjælland, og når der er tale om et løbende 
indkøbsbehov, og kommunen hidtil har benyttet private 
leverandører. 

B    

36.30 Udbud af opgaver der kan medføre 
virksomhedsoverdragelse. 

I  I B 

36.31 Udarbejdelse af kontrolbud i udbud på over 10 mio. kr. I  I B 

36.32 Udbud af reserverede kontrakter. I  I B 

 IT 

36.33 IT-Sikkerhedspolitik. I  I B 

 Økonomi     

36.34 Økonomisk politik. I  I B 

36.35 Finansiel strategi. I  I B 

36.36 Justering af strategiske rammer for investering, 
deponering . 

I  B  

36.37 Gældspleje herunder konvertering af lån. B    

36.38 Indgåelse af aftale om kapitalforvaltning. B    

36.39 Rammer for repo-forretning og indgåelse af aftaler herom. I B   

36.40 Decisionsskrivelser fra ministerier, hvor ministeriet ikke 
har yderligere bemærkninger. 

B    

36.41 Decisionsskrivelser fra ministerier, hvor ministeriet beder 
revisor følge op på forhold, som revisor har nævnt i 
revisionsberetning. 

B    
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36.42 Decisionsskrivelser fra ministerier, hvor ministeriet beder 
byrådet følge op på forhold eller sende redegørelse til 
ministeriet. 

I  I B 

 

 

 


